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Ing. Blahoslav Marek šedesátiletý

Šedesáti let se v první polovině května t. r. dožil Blaho slav Marek, 
šéf redaktor tohoto časopisu. Jubilant letos záro veň oslaví 30 let své 
práce v redakci, déle v ní za 140 let existence periodika působil jen 
pro fesor Karel Preis, zakladatel a první vydavatel Listů cuk ro var nic kých. 

osobní

Pražáka z centra města při
vedla k zemědělství situace, kdy 
ve druhé polovině 70. let i přes 
dobrý prospěch ne mo hl jít z kád
ro vých důvodů studovat na střední 
školu a byl při nucen nastoupit do 
učení na zahradníka. Poté přes 
SZTŠ, roční práci v zah rad nic kém 
výz kum ném ústavu v Prů ho ni cích 
a po vo jenské službě absolvoval 
v zá věru 80. let studium fyto tech
nic kého oboru na Vysoké škole 
země dělské, dnešní ČZU v Praze. 

Na podzim 1989 na doporu
čení školy zahájil práci ve Výzkum
ném ústavu cukrovarnickém jako 
výzkumný pra cov ník se zaměřením na ochranu cukrové řepy. Zabý val 
se zde mj. pokusy s herbicidy a zejména sledováním letové aktivity 
mšice bro s kvoňové, v té době významného škůdce řepy, vektora viróz. 

Když VÚC v roce 1992 pořídil pro přípravu sazby Listů cuk  ro  var
nic kých a řepařských DTP pracoviště, zapojil se do pří pravy časopisu, 
pro tože mu grafická práce byla blízká a mohl ji zde spojit se svou 
od bor nou kvalifikací. Autor sky s časopisem spolupracoval již předtím. 
V násle dujícím roce pak převzal celou redakci periodika. Stalo se to 
v době pro časopis složité, kdy skončila státní podpora odborného tisku. 
Jubi lant pomohl navázat spolupráci s Českomoravským cuk ro varnickým 
spol kem a Svazem pěstitelů cukrovky, kteří vydávání časopisu pod po
řili, a ten tak překonal období, ve kterém většina obdobných periodik 
zanikla. Zajišťuje rovněž pro časopis z ekonomického hlediska nezbyt
nou inzerci. Udržováním spolupráce s partnerskými časopisy získává 
pro české čtenáře přední zahraniční odborná periodika z cukro var nic
kého a řepařského oboru.

Jubilant za tři dekády zajistil či napsal, redigoval a připravil k pub
likování obsah zhruba dvanácti tisíc tiskových stran časopisu. Vtiskl 
perio diku jeho současnou obsahovou i vizuální podobu, je auto rem 
gra fického řešení. V roce 2006 zahájil také jeho online publikování, na 
webu tak jsou kaž dému dostupné všechny zveřejněné články v plném 
roz sahu. Protože se podařilo udržet tradiční odbornou úroveň měsíč
níku, jsou Listy cuk rovarnické a řepařské hodnoceny ve světo vých 
citač ních data bá zích Web of Science, SCOPUS a dalších. S ne zbyt nou 
pomocí redakční rady a mnoha autorů tím vším pomohl zachovat 
existenci jed noho z nejstarších odbor ných časo pisů v Evropě.

V rámci cukerního sektoru při pra vil k tisku rovněž de sít ky jiných 
tiskovin, a to jak nejrůznějších samostatných pub li kací, tak i periodik 
(Cuk ro varnický kalendář, Zpra vo daj TTD, Agroinfo).

Podílel se i na přípravě expozice při otevření Dobrovických muzeí, 
se kte rými spolupracoval na některých projektech také v pozdější době. 
I proto byl patrně posléze navržen za člena kuratoria této instituce, 
kte rým je od roku 2017 doposud.

Přejeme jubilantovi pevné zdraví a mnoho sil do dal ších let.

Jaroslav Málek


